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Zápis z 26. zasedání Regionální stálé konference 

 

Název 26. zasedání Regionální stálé konference 

Datum 13. října 2021, 10:00-13:00 

Místo KÚSK, místnost 1096 

Účastníci viz prezenční listina 

Přílohy zápisu Příloha č. 1 – Program 26. zasedání RSK  

Příloha č. 2 – Prezenční listina 26. zasedání RSK  

Příloha č. 3 – Prezentace 26. RSK  

Příloha č. 4 – Stanoviska RSK k vymezení území realizace a dopadu 

MAP III  

Příloha č. 5 – Statut a jednací řád pracovních skupin RSK 

Příloha č. 6 – Logo, návrh č. 3  
 

 

Bod č. 1: Úvod 

Po více než roční absenci, kdy se zasedání RSK konala „nouzově“ ve virtuálním prostoru, se v pořadí 

již 26. zasedání RSK uskutečnilo prezenční formou. Zahájila ho paní hejtmanka přivítáním všech 

přítomných členů, náhradníků a hostů RSK. Dále konstatovala, že RSK je usnášeníschopná v počtu 

15 přihlášených členů a 3 náhradníci, celkem tedy 18 zástupců s hlasovacím právem. 

Pan Ing. Martin Kupka se omluvil, že z důvodu pracovní vytíženosti přijde později. 

Z důvodu další pracovní schůzky požádal pan Ing. Jakub Pechlát o přesunutí bodu č. 10 na dřívější 

termín. 

 

Bod č. 2: Schválení Programu 

Uvedený program byl, oproti původní verzi (zaslané 29. 9. 2021) doplněn o bod č. 2 Renominace člena 

RSK (Příloha č. 1, v prezentaci označen červeně – viz Příloha č. 3).  

Paní předsedkyně následně vyzvala členy k doplnění či připomínkování programu. Tento bod byl bez 

připomínek na základě hlasování schválen. 

 

Bod č. 3: Renominace člena RSK 

Paní hejtmanka předala slovo Mgr. Janu Veselskému, poprosila ho o představení a uvedení dalšího bodu 

programu. Mgr. Veselský se všem přítomným krátce představil a informoval o skutečnosti, že na vlastní 

žádost o odstoupení, renominoval Svaz měst a obcí ČR (pozn.: Dopisem ze dne 7. 10. 2021) na místo 

pana starosty Mgr. Petra Boreckého, paní RNDr. Soňu Chalupovou, starostku města Beroun. 

V průběhu prezentace tohoto bodu přišel Mgr. Martin Kupka. RSK je dále usnášeníschopná v počtu 

16 přihlášených členů a 3 náhradníci, celkem tedy 19 zástupců s hlasovacím právem. 
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Paní hejtmanka vyzvala přítomné členy, náhradníky s hlasovacím právem ke hlasování. 

Usnesení č. 1-26/2021/RSK:  

RSK SČK bere na vědomí nominaci RNDr. Soni Chalupové a ukončení činnosti Mgr. Petra 

Boreckého jako členů RSK SČK (tematická oblast „města“). 

Hlasování: Pro: 19, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 4: Schválení aktualizovaného Statutu a jednacího řádu pracovních skupin 

V představení tohoto bodu dále pokračoval Mgr. Jan Veselský. Připomněl, že v červnu došlo ke 

schválení nového statutu a jednacího řádu RSK (pozn.: Usnesení č. 4-25/2021/RSK: RSK Středočeského 

kraje po projednání schvaluje statut a jednací řád RSK.) a v souvislosti s tím byl upraven a aktualizován 

statut pracovních skupin. 

Na základě připomínky Ing. Jakuba Pechláta (ze dne 12. 10. 2021) týkající se fungování a role Rady pro 

konkurenceschopnost Středočeského kraje a zřízení povinné pracovní skupiny výzkum a inovace, došlo 

k dodatečné úpravě, jež nebyla součástí zaslaných podkladů, a to k upřesnění Statutu, konkrétně bodu 

Čl. 1, písm. 1 b), Čl. 2, písm. 1 i).   

Paní předsedkyně vyzvala přítomné, aby případně kladli dotazy. Bod byl bez připomínek a paní 

předsedkyně dala hlasovat. 

Usnesení č. 2-26/2021/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Statut a jednací řád pracovních skupin  

Hlasování: Pro: 19, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 5: Schválení stanoviska Regionální stálé konference k vymezení území realizace a 

dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III  

V prezentaci dalšího bodu pokračoval J. Veselský, který informoval, že předmětem schválení je žádost 

MAS Dolnobřežanska pro MAP ORP Černošice, vyjmutí obcí Mezouň a Vysoký Újezd (pozn: 

sekretariát RSK obdržel žádost dne 7. 9. 2021) – viz Příloha č. 4 tohoto zápisu. Paní hejtmanka dala o 

bodu hlasovat. 

Usnesení č. 3-26/2021/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Stanovisko Regionální stálé konference k 

vymezení území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III: 

 ORP Černošice, ORP Beroun žadatele MAS Dolnobřežansko 

Hlasování: Pro: 19, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 
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Bod č. 6: Schválení návrhu loga RSK Středočeského kraje 

Další bod programu odprezentoval Mgr. Veselský. Na základě připomínek a doporučení z minulých 

RSK (24. a 25. RSK), především námětu pana Mgr. Martina Kupky, komunikoval sekretariát 

s oddělením tiskovým a PR, které navrhlo několik variant.  Možnost využít stávajícího loga 

Středočeského kraje nebylo grafičkou KÚ doporučeno, místo toho navrhla čtyři nové podoby loga. Po 

diskusi se členové sekretariátu přiklonili k návrhu č. 1. 

Paní hejtmanka vyzvala přítomné k diskusi. 

P. Drahoval požádal o promítnutí všech čtyř vypracovaných návrhů loga a jako protinávrh označil 

variantu č. 3 („…vnímá, že tato varianta nejlépe vyjadřuje přináležitost ke Středočeskému kraji…“). 

M. Kupka avizoval, že při hlasování k tomuto bodu se zdržuje hlasování a doporučil dát hlasovat o 

návrhu č. 1 a 3. 

Paní hejtmanka souhlasila a dala hlasovat. 

Usnesení č. 4-26/2021/RSK: RSK schvaluje návrh loga č. 3 jako loga RSK Středočeského kraje. 

Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdržuji se: 1, usnesení bylo přijato. 

 

Bod č. 10: Aktuální informace k realizaci RIS3 strategie Středočeského kraje 

Paní hejtmanka požádala pana Ing. Jakuba Pechláta o přednesení tohoto bodu a předala mu tímto slovo.  

Přednášející Ing. Pechlát poděkoval za slovo a připomněl, že poslední prezentace na téma RIS3 strategie 

zazněla na RSK v lednu 2020 a poděkoval tímto za možnost zde vystoupit. Podrobněji k samotné 

prezenci – viz Příloha č. 3 zápisu. 

Paní předsedkyně vyzvala přítomné k diskusi či dotazům. Sama připojila osobní zkušenost z pracovní 

cesty do Maďarska, kdy se setkala s příjemcem kreativního voucheru SIC, který tuto možnost kvitoval. 

 

Bod č. 7: Informace z MMR 

Paní hejtmanka předala slovo panu Mgr. Ondřejovi Perglovi a Mgr. Ivaně Moravcové.  

Pan Mgr. Pergl poděkoval za slovo a pokračoval v představení obsahu prezentace, jež je součástí Přílohy 

č. 3 zápisu.  

U bodu k informačnímu systému projektových záměrů (ISPZ) P. Halada ocenil myšlenku jednoho 

centralizovaného systému, nicméně vznesl současně obavu, aby ISPZ nebyl jen jedním z řady 

nefunkčních/ nevyužívaných systémů. Současně by uvítal propojení ISPZ i s ostatními orgány veřejné 

správy. 

J. Snížek otevřel téma hospodářsky a sociálně ohrožených území (HSOÚ). Na území Středočeského 

kraje jsou tři újezdy – kromě území Milovic má SČK i Ralsko a Brdy. Milovice jsou ve stavu, kdy byl 

vytvořen návrh na memorandum o možnostech využití území. Dále se pracuje na aktualizaci ÚP 

Milovic, novém ÚP obce Straky a na nové železniční, tzv. Všejanské spojce a bude následovat územní 
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studie (plocha cca 300 ha). Podle metodiky1 nemá SČK na úrovni ORP HSOÚ. Ve Strategii regionálního 

rozvoje ČR je doporučení pro Kraje vymezit si HSOÚ na nižší administrativní úrovni (v případě SČK 

na úrovni obcí s pověřeným OÚ). Ve správním obvodu SČK je jich 55.  

Dotaz na O. Pergla, zda podporovat tato místa systematicky. Dle O. Pergla, MMR podporu těchto území 

kvituje. 

V. Liška připomněl, že již v minulosti bylo poukazováno na určitou nerovnost území zvýhodněných 

díky tomu, že jsou v územním nástroji ITI. Doporučil respektovat možnosti obcí, které mohou čerpat 

v rámci nástroje ITI a ty, které nemohou, v tomto vidí prostor pro integrované nástroje Středočeského 

kraje.  

O. Pergl reagoval s tím, že ITI je nástroj, který řídí Praha a je zaměřen spíše na větší / strategické 

projekty, a pro menší obce slouží CLLD. Připomněl také fakt, že MMR se snaží kompenzovat pomoc 

menším městům/obcím na úkor těch větších formou zvýhodnění v národních dotačních titulech.  

I. Chottová podpořila pana náměstka J. Snížka. 

V. Pošmurný zareagoval s připomínkou, že ITI jde na úroveň ORP, ne na úroveň obcí- např. z ORP 

Benešov nepatří dvě obce do ITI atd. Upozornil, že v případě podpory pouze pro část ORP, tak se 

výrazně mohou lišit podmínky pro jednotlivé obce.  

P. Drahovzal se dotázal na podobu Monitorovacího systému 2021+, který bude pro žadatele v příštím 

programovém období. 

O. Pergl, nemá tyto informace. Paní hejtmanka se připojila k dotazu pana Drahovzala a k žádosti o 

zjištění stavu připravenosti tohoto systému.  

Informace doplněné po jednání: Pro monitorovací systém jsou postupně vytvářeny uživatelské příručky 

zaměřené na žadatele/příjemce a další externí uživatele. Dále jsou dle smlouvy vytvářena edukační 

videa, která uživatele provedou klíčovými procesy od registrace a přihlášení po žádost o platbu. Vybrané 

uživatelské příručky jsou již k dispozici v rámci FAQ MS21+, termín zveřejnění edukačních videí je 

závislý na procesu akceptace díla MS21+.  

V prezentaci (podrobněji v Příloze č. 3 zápisu) dál pokračovala Mgr. Ivana Moravcová. 

A kromě jiného upozornila na předpokládanou roli RSK v procesu výběru projektů (specifické/ 

strategické brownfieldy, 1 – 2 projekty za kraj). 

V. Pošmurný měl poznámku k výši, která je ve výzvě Národním programu podpory cestovního ruchu 

pro Středočeský kraj na rok 2022, upozornil na rozsah finančních prostředků, a to 4,5 mil. pro 

podnikatele v CR a 4,5 mil na veřejnou infrastrukturu. 

P. Drahovzal poděkoval za prezentaci. Chtěl současně požádat, aby s ohledem k opožděným 

vyhodnocením (NDT MMR), následně termínům pro VŘ, aby došlo k vyhodnocení žádostí do konce 

dubna 2022, případně byly upraveny podmínky (možnost prodloužení z objektivních důvodů a lhůt 

směrem k dotčeným úřadům a institucím – např. u staveních akcí). 

                                                           
1 Myšleno dle Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ 
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I. Moravcová ujistila v postoupení tohoto požadavku dotčenému oddělení/odboru. Doporučila využít 

individuální konzultace. 

P. Halada uvedl poznámku, a to vlastní zkušenost, kdy MMR nechtělo posouvat termíny stanovené 

výzvou (NDT). 

Paní hejtmanka poděkovala za prezentaci a předala slovo paní Šmídové. 

 

Bod č. 8: Stav ITI PMO a MB 

Informace k ITI Pražské metropolitní oblasti přednesla Ing. Tereza Šmídová, manažerka ITI PMO.  

Celý dokument je prakticky hotový- strategická část, implementační část se dokončuje. Bude muset 

podstoupit proces SEA. První výzvy se očekávají na podzim 2022. Podrobněji v prezentaci, jež je 

součástí Přílohy č. 3 zápisu.  

Paní Šmídová předala slovo J. Beránkovi.  

Ing. Jiří Beránek představil aktuality ITI Mladá Boleslav – rozšíření území na 63, oproti původní IPRÚ 

16. Harmonogram – hotová analytická část (financováno z MMR), koncepční část je rovněž hotová, 

strategie na MŽP (čeká se na rozhodnutí, zda bude SEA nezbytná), jaro 2022 – očekává se předložení 

strategie na MMR. Na základě analýzy absorpční kapacity – vyjma „tramvají“, ITI MB otevřeny všem 

oblastem.  

Zástupci za ITI vyzvali k dotazům. 

P. Drahovzal vznesl dotaz na pana J. Beránka ohledně dostupnosti odpadového hospodářství.  

J. Beránek uvedl, že se jedná o velké spádové území, ale stále je ještě mapují možnosti. Nabídl 

zprostředkování kontaktu na jednatele společnosti. 

V. Pošmurný se s dotazem týkajícím se Metropolitní spolupráce- zda se již evaluovalo předchozí 

období a způsob komunikace a nástrojů ITI až po ty nejmenší obce, zda se uvažuje o nástroji meziobecní 

spolupráce i v Pražské aglomeraci, v rámci Středočeského kraje. 

T. Šmídová odpověděla na dotaz s tím, že evaluační studii měl dělat IROP a výsledky zatím nejsou 

k dispozici. Pražská metropolitní oblast má pod sebou 491 obcí a nemá alokaci pro všechny tyto obce. 

Tento nástroj má být pro strategické projekty, komunikují primárně s Kladnem a obcemi na úrovni ORP 

– větší pravděpodobnost projektového záměru s větším územním dopadem. Komunikace s menšími 

obcemi probíhá v rámci krajské sítě MAS, a pokud by tam byl významnější projekt, spojí se s konkrétní 

obcí. 

V. Pošmurný doplnil proces spolupráce, komunikace v rámci MAS – cca 2 roky se vytváří zásobník 

projektů- jednotlivé MAS iniciují obce, aby projekty nad 10 milionů Kč byly zapsány v tomto 

zásobníku, a to i v případě, že nepatří mezi podporované aktivity- vyhodnocovány v rámci MAS, ORP- 

sledování fáze připravenosti. 

O. Pergl zmínil probíhající výsledkovou evaluaci programového období 2014-2020 (projekt na 2-3 

roky) včetně územní dimenze a integrovaných nástrojů.  
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Paní hejtmanka vyhlásila, po diskusi k tomuto, bodu přestávku. Pokračování zasedání ve 12 hodin. Paní 

hejtmanka se omluvila z další účasti a předala předsednictví panu náměstkovi J. Snížkovi.  

 

Bod č. 9: Centrum regionálního rozvoje  

Další bod programu zahájila Mgr. Dana Čechová krátkým promo videem CRR a následně pokračovala 

v prezentaci (podrobněji viz Příloha č. 3 zápisu). Upozornila na konzultační servis dostupný přes 

https://ks.crr.cz/. 

Pan náměstek Snížek poděkoval paní Čechové za prezentaci a vyzval k dotazům, dotazy nebyly 

vzneseny, a tak předal slovo Mgr. Veselskému. 

 

Bod č. 11: Informace o činnosti sekretariátu RSK 

Mgr. Veselský seznámil přítomné s novými a plánovanými aktivitami sekretariátu RSK. Avizoval příští 

zasedání RSK na polovinu prosince 2021. 

K tomuto bodu nebylo dotazů, a tak přistoupil pan náměstek k dalšímu bodu, čímž otevřel prostor pro 

další dotazy. 

 

Bod č. 12: Různé 

J. Poláček upozornil na chybějící seznam speciálních škol v doložených materiálech (RAP – SŠ), které 

musí být též schváleny RSK. M. Mácová přislíbila postoupení dotazu garantce KAP (V. Součkové) a 

doplnění seznamu o speciální školy.  

P. Drahovzal požádal o oficiální odpověď k tématu krajských dotací pro obce mezi 2 – 3 tisíci obyvateli. 

V minulosti řešeno na RSK a ve Výboru regionálního rozvoje, zůstalo však bez oficiální odpovědi. J. 

Snížek upozorní P. Vychodila. 

.  

Bod č. 13: Závěr 

Pan místopředseda Jiří Snížek závěrem poděkoval všem za účast, rozloučil se s přítomnými a ukončil 

tak 26. zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje. 

 

Schválená usnesení 

Usnesení č. 1-26/2021/RSK:  

RSK SČK bere na vědomí nominaci RNDr. Soni Chalupové a ukončení činnosti Mgr. Petra Boreckého 

jako členů RSK SČK (tematická oblast „města“). 

https://ks.crr.cz/
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Hlasování: Pro: 19, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 2-26/2021/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Statut a jednací řád pracovních skupin  

Hlasování: Pro: 19, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 3-26/2021/RSK:  

RSK Středočeského kraje po projednání schvaluje Stanovisko Regionální stálé konference k vymezení 

území realizace a dopadu Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání III: 

 ORP Černošice, ORP Beroun žadatele MAS Dolnobřežansko 

Hlasování: Pro: 19, Proti:0, Zdržuji se: 0, usnesení bylo přijato. 

 

Usnesení č. 4-26/2021/RSK: RSK schvaluje návrh loga č. 3 jako loga RSK Středočeského kraje. 

Hlasování: Pro: 13, Proti: 5, Zdržuji se: 1, usnesení bylo přijato. 

 

 

Zápis schválil/a: 

        

 

 

Mgr. Petra Pecková 

předsedkyně Regionální stálé konference 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Ing. Jiří Snížek 

                          místopředseda Regionální stálé konference   
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